
Regió7 

L’orquestra, vestida per la manresana Miriam Ponsa, ahir a la nit al Kursaal de Manresa OSCAR BAYONA

n La música tradicional era tot so-
vint bogeria, places, ballar, embri-
agar-se, celebrar, recordar, emoci-
onar-se, el caure i tornar-se a aixe-
car. Era una comunió col·lectiva, 
el vibrar  i, a la vegada, el transme-
tre entre generacions allò essenci-
al. La covid deixarà seqüeles en 
tots els àmbits i segur que també 
en el comunitari. Els concerts dels 
últims mesos han estat amb el pú-
blic assegut, mantenint distàncies 
i, fins i tot, sortint en ordre. 

El que ja ve de més lluny és el fet 
que, en aquest tros de món, la mú-
sica sembla cada cop més relega-
da als professionals, als que en sa-
ben. Fins i tot la  popular. 

De les cançons que cantaven 
avis i àvies ha nascut l’espectacle 
Trencadís, la carta de presentació 
de la nova OMAC, l’Orquestra de 
Músiques d’Arrel de Catalunya. És 
la proposta d’una nova generació 
de músics més ben formats que 
mai i, a la vegada, la que menys es-
pontaneïtat es permet. 

L’espectacle que presentaven 
reivindica la sonoritat dels instru-
ments tradicional i ho porta al ter-
reny de l’orquestra i  les seves con-
vencions. Els va acompanyar a dalt 
de l’escenari la cantant Anna Fer-
rer, que tampoc no va sortir del 
guió en tota la nit. 

Més tècnic ha de voler dir 
menys vital? El rigor de les parti-
tures és més important que allò 
que inicialment es volia dir? No fa-
llar vol dir ser brillant? 

Ahir van sonar les peces del 
compositor i director Daniel Ló-
pez, en uns arranjaments sense es-
tridències. Entre elles, una dedica-
tòria epidèrmica a Open Arms. 

El concert va ser presentat pel 
director artístic de la Fira, Jordi Fo-
sas, i l’alcalde de Manresa, Marc 
Aloy. També de la consellera de 
cultura Natàlia Garriga, que va ofe-
rir un discurs gris. 

«Que el final ja està escrit abans 
de fer res», deia el darrer dels ver-
sos que van musicar. 

El concert es podrà veure diu-
menge (23.30h) a través de les te-
levisions locals catalanes. 

u Manresa va estrenar ahir el primer concert de l’OMAC, l’Orquestra de 
Músiques d’Arrel de Catalunya uEl concert s’emet diumenge a La Xarxa

Una orquestra per a una 
nova generació de músics

L’espectacle 
inaugural
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Simon Mayer va actuar ahir a la tarda al Kursaal OSCAR BAYONA

n Potser si poguéssim retroce-
dir al punt zero del moviment de 
l’espècie humana contemplarí-
em una escena semblant a la re-
presentada ahir pel polifacètic 
artista austríac Simon Mayer a la 
Sala Petita del Teatre Kursaal. El 
muntatge SunBengSitting va re-
bre una entusiasta acollida del 
públic, que va saber reconèixer 
el talent -i l’esforç físic- d’un ba-
llarí, músic i perfomer que com-
bina el cant (el popular iòdel al-
pí) amb la música i la dansa, tant 
popular com contemporània. 

Nu com ho estaven els homes 
i les dones en els albors de la 

nostra història evolutiva, Mayer 
va sortir a l’escenari un cop es va 
fer la llum després d’uns instants 
de foscor primigènia curulla de 
sons de la natura. En una refle-
xió no exempta d’humor sobre 
la identitat de la condició huma-
na, l’individu que desperta a la 
vida es va posar a giravoltar so-
bre si mateix sense parar, durant 
molts minuts, reconeixent-se a 
si mateix i experimentant sobre 
les potències i els límits inhe-
rents a la seva essència. 

Mayer fa transitar el perso-
natge pel misteri de la descober-
ta del cos, el moviment i el ritme. 
I pas a pas, l’encamina cap al re-
coneixement de l’entorn, la do-
mesticació de la natura i l’adqui-
sició d’habilitats que permeten 
no haver de seure a terra sinó en 
un banc esculpit amb l’eficàcia 
d’una serra elèctrica. 

Simon Mayer viatja  
a l’instant zero de 
l’espècie humana
u L’espectacle «SunBengSitting» també es 
pot veure avui a la Sala Petita del Kursaal

La crònica
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